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Vervolgens trekken alle performers zich terug in de 
zwartgelakte doos en voeren ze met de tong uit de 
mond een hondjeschoreografie op, waarbij ze zich tegen 
elkaar aanschurken, onzeker over hoe hun interactie 
dient te verlopen. Vanuit de onmogelijke zoektocht naar 
de oorspronkelijke, eigen expressiviteit van het li-
chaam, ensceneren Charmatz en co het dierlijke – als een 
embleem bij uitstek voor het verlangen naar datgene 
wat we door de cultuur hebben afgeleerd. Merkwaardig 
detail: na de premièrevoorstelling reageerde een groepje 
toeschouwers niet enkel met applaus maar ook met een 
dierlijk gesnuif en gebrul – een discursieve reactie in-
gegeven door Einfühlung en lichamelijke compliciteit, of 
enkel een mimetische geste?
 De lange vierde sequentie vindt plaats in een soort 
kooi van buizen en lampen, die langs de voorzijde open 
is. In de kooi staan een pianokruk en een gloeilamp op 
een statief. De vijf performers vormen een kring, slaan 
de handen in elkaar en beginnen mee te zingen met Com-
positie nr. 1 – Dona nobis pacem van Galina Ustvolskaya. Als 
in een trance, opgeladen door de stem en een ambiance 
van verbondenheid, maken de dansers zich een voor een 
los uit de cirkel voor eigenzinnige interventies. Dansers 
een stem geven is een centraal thema in Charmatz’ werk, 
als een bewust verzet tegen de vermeende ‘authentici-
teit’ van het gedisciplineerde, zwijgende lichaam dat in 
zo veel dans wordt opgevoerd.16 In plaats van te verzwij-
gen dat die zogenaamde ‘essentie’ van de dans altijd al 
verloren is gegaan, geeft Charmatz dit verlangen weer-
om ruchtbaarheid in een theatraal en kritisch gebaar: 
een trance die tegenstrijdige drijfveren, verwachtingen 
en codes opeenstapelt en een nieuwe horizon verleent. 
Het is een gebaar van ontvankelijkheid, bewust van zijn 
culturele inbedding én in een liminale dialoog met een 
buiten dat het autonome subject op het spel zet.
 Afsluitend kunnen we daar nog de volgende beschou-
wing van Jean-Luc Nancy aan toevoegen: ‘La danse 
est une transe écidée, organisée (…), c’est la possibilité 
de laisser venir un moment de passion ou de pathos où 
le danseur est transi pas sa danse. (…) On dit trop peu 
quand on dit que le matériau, le médium ou l’objet de la 
danse est le corps propre, et que cela définirait sa sin-
gularité parmi les arts: en réalité, l’objet est la traversée 
du corps, sa transe. Traversée par quoi? Par rien peut-
être, ou par une énergie, ou par une grâce – mais, quel 
que soit le mot, traversée du corps pas l’incorporel qui 
le retire à son organisation et à sa finalité de corps. Le 
corps devient l’incorporel d’un sens qui pourtant n’est 
pas ailleurs qu’à travers le corps.’17
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